PERSBERICHT
Loopcircuit Rabocup Assen en Noord-Drenthe

12 november: finale Rabocup Loopcircuit
tijdens VOV-Run in Vries
Een supersnel parcours van 5 kilometer in en om Vries is op zondag 12
november het toneel van de finale van de Rabocup 2017! Gaat Freek
Hoolsema uit Assen de winst pakken, net als twee jaar geleden? Of wordt
het toch nog zijn plaatsgenoot Anno Huizenga? Bij de dames gaat de strijd tussen Marieke Lokhorst
uit Groningen en Nienke Vlak uit Eelde. Een spannende strijd wordt het zeker tijdens de VOV-run in
Vries. Naast de overall Rabocup, zijn er in de verschillende leeftijdscategorieën ook prijzen te
verdienen. Het bestuur van de VOV Run Vries organiseert het loopfestijn financiële ondersteuning
van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe en de Vriezer Ondernemersvereniging (VOV).
Kidsrun onder motto ‘gezond’
Maar voordat het Rabocup-geweld losbarst, zijn op de Brink in Vries eerst de kinderen aan de beurt.
Onder het motto ‘gezond’ lopen zij hun rondjes door het dorp. De jongste kinderen (groep 3 t/m 5)
leggen twee rondjes van 400 meter af, de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) lopen drie rondjes van 400
meter. Twee supergezonde fruitfiguren, Appel en Banaan, verzorgen de warming up voor de
kinderen. Om 14.00 uur lost wethouder sport Henk Berends het eerste startschot en hij reikt na
afloop ook de prijzen uit. Er zijn bekers te verdienen voor de snelste kinderen en voor iedere
deelnemer aan de kidsrun liggen er een medaille,een gezond stuk fruit en een bon voor een gezonde
snack van De Halte klaar. Deelname aan de kidsrun is gratis.
Vijf en tien kilometer
Om 15:00 uur lost Ludo Mennes, directeur particulieren van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe,
hoofdsponsor van het circuit, het startschot voor de deelnemers aan de vijf- en tien kilometer, die
gezamenlijk op stap gaan. Zij lopen één, respectievelijk twee rondjes op het mooie parcours door en
om het dorp. Aan het eind liggen er voor de snelste lopers op beide afstanden geldprijzen klaar! Voor
het algemeen klassement van het Loopcircuit Rabocup worden los daarvan nog eens geldprijzen
uitgereikt. En natuurlijk krijgen de snelste dame en de snelste heer van het totale Rabocup
Loopcircuit 2016 de wisselbokaal mee naar huis. De prijsuitreiking vindt meteen na afloop van de
wedstrijd plaats. De dame en/of heer die op 12 november het parcoursrecord in Vries verbreekt, kan
bovendien een prijs tegemoet zien die beschikbaar is gesteld door www.vries.nu de website van
Vries.
Inschrijven
Voor-inschrijven kan t/m 10 november via www.inschrijven.nl. Op de wedstrijddag zelf kan
inschrijven tot een half uur voor de wedstrijd in café Onder de Linden op de brink. Voor-inschrijven
kost €7,-. Op de dag zelf inschrijven kost €8,50. Kinderen doen gratis mee aan de kidsrun. Rabobankleden kunnen (alleen bij inschrijven op de dag zelf) een bon inleveren die in het blad 'Dichterbij de
Rabobank' heeft gestaan. Zij krijgen dan €2,- korting.
Meer weten?
Kijk op www.rabocupassennoorddrenthe.nl.
Vries, 22 oktober 2017
-------------Voor de redactie, niet voor publicatie: Nadere informatie is verkrijgbaar bij Joke Rosier, tel: 0620245425

